
Kerti
kisokos

Hogyan lesz a megálmodott kertből valóság, 
hogyan lesz mesésen zöld gyepszőnyeged?



Bevezetés

Így lesz udvarból kert:

Szükség lesz megfelelóő 
növényekre!Ebben a tudásanyagba bemutatunk minden olyan kerti teendőt, 

melyek segítségével egy komplex képet kapsz arról, hogy hogyan lesz a 
megálmodott kertből valóság, hogyan lesz mesésen zöld gyepszőnyeged. 
Ehhez mutatjuk meg neked, hogy elszántságodon kívül melyek azok 
az eszközök és fogások, amik nélkülözhetetlenek munkád sorsán, s 
amelyekkel megteremtheted saját ”Micsurin kerted”.

Mivel egy családi ház udvara önmagában nem mutat túl sokat, hiszen 
némi zöld fű és néhány tuja még nem feltétlenül mutatja meg a kert valódi 
arcát. Pedig ott van előtted, mint egy csiszolatlan gyémánt, s csak arra vár, 
hogy felfedezd, és fantáziád segítségével a legjobbat hozd ki belőle! Ha 
te is úgy érzed, ennél többre vágysz és jó lenne, ha a birtokodon néhány 
szép virág, ízletes gyümölcsök vagy esztétikus ágyások tündökölnének, 
akkor még nem késő, hogy megvalósítsd az álmodat, hiszen éppen itt az 
ideje a kinti munkálatoknak. Ahhoz persze, hogy tényleg olyan legyen 
minden, ahogy azt előre megálmodtad, szükséged lesz néhány dologra és 
számos jó tanácsra. Ám ebben a bejegyzésben ezeket is megtalálod!

Az első és legfontosabb, hogy eldöntsd, mi mindent szeretnél ültetni a 
kertedbe és ezen növények számára meg is találd a megfelelő helyet. 
Fontos, hogy mindig vedd figyelembe a kerted adottságait és a különböző 
növények igényeit is, ugyanis csak akkor lesz tökéletes a birtokod, ha ez a 
kettő találkozik egymással. 

Fontos, hogy milyen talajban érzi jól magát az adott virág, hogy napos 
vagy árnyékos helyet kedvel-e a cserje, illetve milyen magasra nő meg az 
általad választott fa. Célszerű utána olvasni választott növényeid ültetési 
távolságának, illetve térállásának is, hiszen a kezdetben tökéletesnek 
vélt munka könnyen válhat az évek során zsúfolttá, mivel a fényért való 
küzdelem végett nem tudják megmutatni növényeid a teljes szépségüket. 

Növénytársításoknál (ha egy ágyásba többféle növényt szeretnél 
ültetni) szükséged lesz a növények kifejlett méreteinek (habitusának) az 
ismeretére, mert becsapós lehet a későbbiek során, hogy pl. két általad 
választott és megvásárolt cserje közül az lesz a nagyobb kifejlett korában 
amelyik most az ültetéskor a kisebb.

Ha már látod is magad előtt, hogy válik az udvarodból kert a munkád 
nyomán és alaposan megtervezted, hova mit ültetsz el, akkor már csak 
be kell szerezned a növényeket. Természetesen az sem mindegy, hogy 
honnan származnak a növényeid, ugyanis ha olyan helyről vásárolsz, mint 
a Megyeri Szabolcs kertészeti webáruháza, ahol nagy gonddal nevelték, 
akkor jó eséllyel a te kertedben is remekül érzi majd magát a birtokod új 
lakója.



Ahhoz, hogy elültethesd és később 
gondját viselhesd a növényeidnek, 
szükséged lesz megfelelő szerszámokra 
is. A kínálatunkban is megtalálható 
különböző balták, kések, ollók és 
fűrészek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
megteremthesd az ideális körülményeket 
birtokodon. Így többé nem okoz majd 
gondot egy túl magasra nőtt faág, rendbe 
teheted a sövényedet anélkül, hogy 
kárt tennél benne, sőt, egy kiszáradt 
növény eltávolítása is probléma nélkül 
megoldható ez megbízható szerszám 
segítségével.

Ha mindennel elkészültél és a kertedben 
van mindaz, amit megálmodtál, akkor itt az 
ideje egy kis dekorálásnak. Hiszen nagyon 
sokat tesz hozzá egy birtok összképéhez 
egy ízléses gyepszegény-vagy ágyásszegély, 
nem beszélve a praktikus és dekoratív 
kerti lámpákról és fényfüzérekről, amelyek 
nem csak remek hangulatot kölcsönöznek 
a külső térnek, de segítenek is eljutni a 
bejárati ajtóig. Pár megfelelően elhelyezett 
virágtartóval pedig felteheted a pontot arra 
a bizonyos i-re.

Öntözók, locsolók a 
mindig zöld kertért!

Nincs más hátra, mint 
a kerti dekoráció

Szükség lesz megfelelóő 
szerszámokra is!

Természetesen ahhoz, hogy a kert mindig a legszebb arcát mutassa, a nyári 
száraz, csapadékmentes időszakokban szükség van a megfelelő öntözésre 
is. Mindez gyermekjátékká válik, ha beszerzed a megfelelő eszközöket. 
Hiszen egy csapcsatlakozó segítségével gond nélkül összekötheted a 
kerti csapot a slaggal, míg az állítható locsolófejek arra szolgálnak, hogy 
minden növény számára ideális mennyiségű vizet juttathasson el. Az 
utóbbira különösen lényeges odafigyelni, hiszen egészen más vízhozamra 
van szüksége például a tulipánoknak vagy a fűszernövényeknek, mint a 
cserjéknek vagy a fáknak.



Először is készíts egy listát azokról a növényekről, amelyeket megálmodtál 
a kertedbe és olvass utána alaposan az igényeiknek! Ezt követően 
sétálj egyet a saját kertedben és próbáld meg elképzelni, mit hova 
lenne érdemes ültetni. Amikor mindennek megtaláltad a megfelelő 
helyet, újabb listára lesz szükséged, ugyanis az ültetéshez szükséges 
eszközöket is fontos beszerezni. Tapasztalatból tudjuk, hogy nincs annál 
bosszantóbb, mint amikor hozzákezdenél a munkálatokhoz és ekkor derül 
ki, hogy valami mégis hiányzik. A listával viszont elkerülheted a hasonló 
kellemetlenségeket. Gondolj az ültetés utáni időszakra is, különösen 
akkor, ha nincsenek otthon megfelelő szerszámaid ahhoz, hogy hosszú 
távon is meg tudd tartani kerted szépségét. Így bármire lesz szükséged 

a birtokodon, biztosan kéznél lesz majd.

Ha mindent beszereztünk, akkor lássunk 
munkához! 

Megálmodtad kerted, beszerezted a 
szükséges eszközöket és növényeket, 
akkor most az a cél, hogy letisztítsd 
kerted, hogy egészen az alapoktól tudd 
valóra váltani álmod. Ehhez a legelső 
teendőnek a gyomirtást javasolnám.

Ha valaki megkérdezné tőlem – mikor 
védekezzek az évelő gyomok és cserjé 
ellen? – gondolkodás nélkül rávágnám, 
hogy ősszel! Ősszel tudjuk tökéletesen 
kiirtani kertünkből a máskor nehezen 
elpusztítható évelő gyomokat és gondot 
okozó cserjéket, bokrokat és vadon növő 
fákat. 
Magam is szembesültem a problémával, 
amikor jelenlegi lakhelyemre költöztem. 

Hogy kezdjen hozzá a 
kert átépítéséhez?

Gyomírtás

A kertem mellett gleditsia sor ékeskedett, amin megjelent a vad borostyán, 
néhol a közönséges vadszőlő, a szomszéd eladatlan telken pedig a közönséges 
selyemkóró. A madarak ürülékével betelepedett a mirigyes bálványfa, amit 
ecetfának is neveznek. És ott volt még a gyógynövényként ismert évelő 
kanadai aranyvessző is. Minden behurcolt faj megtalálható volt, ami a legtöbb 
bosszúságot okozza napjainkban. 

Miért is vagyok biztos benne, hogy most lehet ezeket a kellemetlen 
növényeket eltüntetni? 

Az ősz beköszöntével az évelő növények is készülnek a télre. Megfordul 
a folyamat, míg tavasszal komoly gondot jelent a gyomirtó szernek, hogy 
eljusson a legtávolabbi gyökerekbe, most ez könnyebben megtörténik, hisz 
a növény a tápanyagokkal együtt a hatóanyagot is eljuttatja, a legtávolabbi 
tarackokba is. A cserjékkel, bokrokkal és fákkal csak akkor tudunk elbánni, ha 
a haj tások nincsenek elfásodva, a vékony héjon keresztül fel tud szívódni a 
hatóanyag. Így ha egy fát kivágunk (pl. akác), várjuk meg, míg a megmaradt 
tuskóból újra kihajt a növény, a vékony sarj hajtások lepermetezésével 
sikeresek lehetünk.

Kerti Tipp
Mindig vegyük figyelembe, hogy a kezelésekhez használt totális gyomirtó 
szerek minden zöld növényt elpusztítanak, ennek tudatában óvatosan 
végezzük a permetezést, ha a kiirtandó növény, vagy cserje, esetleg fa 
közelében olyan növényünk is van, ami szeretnénk, ha megmaradna.



Célszerű a kezeléseket a reggeli, vagy kora esti órákban végezni, hisz ebben 
az időszakban még akár a 30 fokot is elérheti a legmagasabb hőmérséklet 
napközben. A növények légzőnyílásaik bezárásával védekeznek a hőség, 
a túlzott párologtatás ellen, így a gyomirtó hatóanyag is nehezebben jut 
be. A gazdaboltokban széles választékban kaphatók a kezelésünkhöz 
szükséges totális gyomirtó szerek. 

Vigyázat!
Valamennyi szer emberi egészségre ártalmas így fogyasztásuk, tapintásuk, 
avagy felhasználásuk védőfelszerelés nélkül szigorúan tilos!
Alkalmazásukkor zárt ruházat, zárt cipő, kesztyű, sapka, szemüveg 
valamint arcmaszk használata indokolt!

Permetezés után a permetezőt gondosan el kell mosni, hogy ne maradjon 
benne szermaradék, mert ha esetleg a következő alkalommal más szert 
használunk, a permetezés hatásfokát befolyásolhatja az előző vegyszer 
maradéka. A permetező elmosása után az összes védőfelszerelésünket 
mossuk ki, majd zuhanyozzunk le.

A teljesség igénye nélkül a következőkből választhatunk:
All-ln,  Arma, Fozat, Glialka, Medalion, Taifun, Tatai

A vegyszerek kijuttatása után, az előírt egészségügyi várakozási idő 
betartása kötelező!

Mind ugyanazt a glifozát hatóanyagot tartalmazza, eltérés az 
adalékanyagokban, illetve az árakban található. A kijuttatással 
kapcsolatban néhány gondolat. Pár hete pont az utcánkban láttam egy 
helytelen gyomirtást. Már messziről lehetett látni, ahogy a permetlé nem 
porlasztva, finom cseppekben, hanem vékony sugárban locsolva jutott a 
növényekre, ahonnan az azonnal le is folyt. A totális, glifozát hatóanyagú 
készítmények nem a talajon keresztül hatnak, a talajra kerülő gyomirtó 
szer azonnal bomlani kezd, sikert a minél finomabb porlasztással érhetünk 
el.

Nem tudtam szó nélkül megállni. A fiatalember egy nagyáruházban vásárolt, 
olcsó 5 literes permetezögéppel próbálta a járda melletti gyomokat 
elpusztítani, de senki sem mondta neki, hogy nem a locsolásszerű 
kijuttatással, hanem a finoman porlasztva kijuttatott gyomirtó szeres 
kezeléssel érhet el eredményt. Próbáltuk a szórásképet beállítani, ami nem 
sikerült, a szórófej szétszedése után derült csak ki, hogy az egyenletes 
porlasztásért felelős pörgetőtest hiányzik a szórófejből.
 
KIJUTTATÁSKOR figyeljünk arra, hogy az lehetőleg szélcsendes 
időben történjen, mert az elsodródó permetlé elpusztíthatja kedvenc 
növényeinket, vagy a szomszéd tujasorát is. Egyenletesen permetezzük 
le a kiirtandó növényeket, ügyelve arra, hogy ne folyjon meg a leveleken.

A készítmény a gyepben található évelő és egynyári kétszikű gyomok 
irtására alkalmas. Nem teszt kárt a pázsitban, nem toxikus. mégis hatásos 
megoldás ,. a gyommentesítésre. A hatás 3-4 napon belül már látható.

Alkalmazása 
Legmegfelelőbb tavasszal és kora ősszel, szélcsendes időben permetezni. 
Nyáron a reggeli és késő esti órák a legalkalmasabbak a pennetezésre, 
mert napközben fennáll a megperzselődés
veszélye. A kezelést követően 6-8 órán belül 
ne essen az eső. 100 ml szer 10 liter vízzel 
kevervef 100 m2 gyepfelület kezelésére 
elegendő. A kijuttatást követően egy hetet 
vámi kell a következő fűnyírással, így a szer 
teljesenfelszívódik és tökéletesen kifejtheti 
hatását. A szer alkalmazható teljes felületkezelés 
vagy foltkezelés formájában is. 
Nem toxikus, de ajánlott a háziállatokat legalább 
egy napig nem kiengedni a gyepre, hogy a szer 
teljesen felszáradhasson. 

Mivel és hogyan?

Gyom Stop Plus

Részletek



Az elpusztult fák tuskójának 
kiásása kemény munkával 
jár, a gépi eltávolítás pedig 
nem olcsó mulatság. A 
gazdaboltokban kapható 
étkezési gombacsírákkal ezt 
a problémát is orvosolhatjuk. 
Általában két gombafajt lehet 
kapni, az egyik a közkedvelt 
laskagomba, a másik pedig a 
shiitake gomba. A felhasználás 
egyszerű, a gombaspórával 
beoltott fatipliket bele kell 
fúrni a fába. Ezt hívják extenzív 
gombatermesztésnek. 

Azonban kerülni kell az akác, illetve a tűlevelű fajokat. A tiplik befúrása, 
vagy is szakszóval a „beoltás” két féle módszerrel lehetséges: Az egyik a már 
fentebb említett fatipliket belefúrjuk a fába, a másik módszer az az, amikor a 
farönköt korongokra daraboljuk, s a korongok közé szórjuk be a gombacsírát. 
Onnantól kezdve a gomba elvégzi a dolgát, és évek alatt szépen átszövi majd 
végül felfalja a fát. Ha szerencsénk van, évente akár többször is szüretelhetjük 
a saját termesztésű gombánkat. Érdemes kipróbálni!

Amikor kertet tervezünk, általában a szép gyep, a virágok, fák, sziklakertek, 
esetleg tavak jutnak eszünkbe. Ám mindezek nélkül is lehet impozáns és 
főleg egyedi kerteketépíteni.

ELŐNYEI
Számos országban az éghajlat miatt másra nem is futja. Nekünk van 
választásunk, hogy kertünk egy- egy részletét, vagy akár az egészet 
különböző díszfüvekkel díszíthessük. Előnyei közé sorolhatjuk, hogy a mi 
klímánkat nagyon jól tűrik, jó a gyomelnyomó képességük, hosszú életűek, 
sőt egy részük, bármilyen meglepő, de örökzöld is, vagy legalábbis nagyon 
sokáig díszít. Nem igazán támadják a kártevők és meglepő, de a kórokozók is 
csak akkor találják meg, ha túlöntözzük.

VIRÁGÁGYÁSOKBAN
A díszfüvek sokszínűségét az is bizonyítja, hogy szinte „jolly jokerek&quot;, 
mert minden növénnyel jól társíthatók. Kitöltik a virágok közötti üres részeket 
és fellazítják a tarka együttest, ráadásul nagyobb felületek takarására is 
tökéletesen alkalmas néhány fajtájuk. Amenynyiben virágágyásokban 
szeretnénk felhasználni ezeket a növényeket, érdemes alacsonyabbak vagy 
szélesebb levelűek mellé ültetni, hogy hangsúlyosabb képet adjanak.

IGAZI KEDÉLYJAVITÓ!
Nagyon érdekes, de vannak hidegben és melegben növekedő fajtái is. Köztük 
az egyik legszebb a Japán alangfű (lmperata cylindrica-Red Baron), melynek 
harsány, vörösló levelei szinte bármilyen virág mellett is megállják a helyüket, 
vagy csoportban, esetleg bejárat előtti dézsában is impozánsak, még akkor is, 
ha beköszönt a borús, esős idő.

Egy másik nagyon szép és sok 
helyen látható díszfűféle az 
évelő tollborzfű (Pennisetum 
alopecuroides), amely a keleti 
kerttől a mediterrán jellegűig 
bárhová elhelyezhető és 
hónapokon keresztül virágzik. 
Akár csoportosan, akár önállóan, 
légies megjelenésével és 
virágaival bármely kertéke lehet.

 

Szeressük a füveket!Kellemeset a hasznossal



A kert maximum 2/3-át foglalja el a fű. Ez így kellemes a szemnek. A csupasz 
kert, ami szép zöld fűtől az önmagában kevés. Kerti utakkal, lombhullató 
vagy örökzöld cserjékből kialakított sövényekkel és évelő ágyásokkal 
csökkenthetjük a gyep méretét és kellemes, természetes hangulatot 
varázsolhatunk a kertbe.

Miután kialakultak az ágyások, s kezd megvalósulni álmunk, ideje birtokunk 
többi részét teljesen bezöldíteni!

Az elején szeretném leszögezni, hogy a fűvetés nagyon egyszerű folyamat, 
senkinek sem kell megijednie tőle. Egy kis odafigyeléssel nagyon szép 
eredményt lehet elérni, viszont néhány szabály be kell tartani, ha egészséges 
és szép pázsitot szeretnénk a kertünkben.

Először most az előkészületekre valamint 
a vetési módokra helyezem a hangsúlyt, a 
későbbiek során viszont olvashatsz arról, hogy 
milyen fűmagot a legcélszerűbb vásárolnod.

Előkészületeknél nagyon fontos 
meghatározni, hogy a három alapcsoportból 
melyiket szeretnénk használni.
Mesterségesen létrehozott zöldfelületeknél 
három alapcsoportot különböztetünk meg. 

1. Pázsit létesítése
2. Gyep létesítése
3. Sportgyepek létesítése

Minden csoportnál elsősorban a magvetés 
alkalmazandó, azonban a megfelelő csoport 
kiválasztásához figyelembe kell venni a 
legfőbb szempontot, a terület igénybevételét. 
Ritkán taposott, illetve intenzív taposásnak 
kitett területek értendők ez alatt. 

Pázsit telepítés fúmagbólSOKFÉLEKÉPPEN
Kertet vagy akár sövényt, rézsüket is kialakíthatunk különböző füvekkel, 
ha helyesen rendezzük el azokat, exkluzív benyomást kelthetünk velük. Jó 
választás lehet a mindenki által ismert és csodált pampafű.

A kőépítmények merevségét, hidegségét is oldják. Így ha sok ilyen felülettel 
rendelkezünk, érdemes fűféléket felhasználni annak érdekében, hogy 
a környezetünket lágyabbá tegyük. Az épületeket a kerttel is remekül 
kapcsolhatjuk össze velük. Amennyiben unjuk a hagyományos szegélyeket, 
elterülő füvekkel különleges szegélyt hozhatunk létre, például a virágágyások 
vagy kerti utak mentén is.

Kerti tipp
Nagyon szépen mutatnak és egyedi hatást tudunk elérni, ha a kerti járdák 
egy-egy kőlapját kiszedve, akár szabályosan, akár „ötletszerűen” elrendezve 
helyezzük be a növényt. Vízfelületek mentén vagy szárazpatakok kialakításánál 
is hangsúlyossá, „autentikussá” tehetik az adott kertrészletünket.

NAGY ELŐNYÜK továbbá, hogy a fűkerteket, füveket nem nehéz ápolni, 
különösebb szaktudást sem igényelnek, így kezdő kertészek is bátran 
nekifuthatnak a fűkertek építésének. Szerencsére napjainkban már számtalan 
formájú, színű és habitusúközül válogathatunk, a hazai kertészetekben, 
gazdaboltokban is széles palettából válogathatunk.



A terület igénybevételének meghatározása után ismerni kell néhány fogalmat 
a tökéletes eredmény érdekében.

Pázsit: Rövidre nyírt, apró szálú finom levelű szőnyegszerű zöldfelület, 
melynek elsődleges célja a díszítés. Ezt azonban keveset, vagy egyáltalán 
nem taposott felületre célszerű létesíteni.

Gyep: Magasabbra hagyott, durvább levelű, kevésbé igényes zöldfelület, 
mely nagyobb igénybevételnek is ellenáll.

Sportgyep, sportpázsit: Nagy igénybevételnek ellenálló zöldfelület.
Az igénybevétel és a helyes keverék megválasztása után megkezdődhetnek 
a zöldfelület létesítésének munkálatai.

Tisztítsuk meg a területet a kövektől és a gyomoktól. 
A zöldíteni kívánt területet jelenlegi állapotát felmérjük (terület 
egyenetlensége, gyomosság). Egy elhanyagolt területen totális 
gyomirtást kell végezni. A vegyszer használatát követően az 
egészségügyi várakozási időt minden körülmények között be 
kell tartani, amely 2 hetet jelent!

Az egészségügyi várakozási idő elteltével megkezdődhet a 
tereprendezés.

1. Abban az esetben, ha a terület korábban már zöldfelületként 
funkcionált és csak az elgyomosodás végett döntünk az újra 
füvesítés mellett, abban az esetben a gyomirtás után a talaj 
felső 5 cm-es rétegét kell eltávolítani. Erre azért van szükség, 
mert ez az a talajréteg, amelyben a gyep és pázsit gyökérzónája 
lesz, így az üde zöld szín, valamint az egészséges fejlődés 
érdekében kulcsfontosságú, hogy tápdús talajra kerüljenek a 
magok vetéskor.

I. Elsó lépés -  
a talaj elókézsítése

Az 5 cm-es talajréteg lehordása után lehetőség nyílik vakondháló 
lefektetésére, mely a későbbiek során hatékony védelmet nyújt a 
vakondok ellen. A vakondháló lefektetése után a hozatott tápdús földet 
szétterítjük a területen. 
Amennyiben a tápanyagban gazdag föld eredete ismeretlen, célszerű 
gyomirtózást alkalmazni az esetleges gyommagvak csírázása és kelése 
ellen. Ebben az esetben 2 hétig pihentetni kell a földet az egészségügyi 
várakozási idő végett.

Vegyszermentes megoldást az öntözés nyújthat. A tápanyagban gazdag 
földet szétterítés után öntözni kell, hogy a benne lévő gyommagvak 
mihamarabb kikeljenek. Kelés után a területet ki kell gyomlálni, s 
előkészíthetjük a területet a vetésre.

2. Abban az esetben, ha egy teljesen új területet kívánunk bezöldíteni 
(korábban természetes gyomflóra volt a területen), akkor legalább 15-20 
cm vastag termőtalajt kell létrehozni. 

Négyzetméterenként 4 kg érett szerves trágyát kell a talajba bedolgozni. 
Ha szerves trágya nem áll rendelkezésre, helyettesíthető jó minőségű 
komposzttal és 80-100 g vegyes műtrágyával. A trágyák talajba történő 
bedolgozása után tömörítjük a talajt. Vetés előtt 10-12 napig hagyni kell 
ülepedni.



Igény szerint ekkor nyílik lehetőség a talaj felső 5 cm-es rétegét felszedni és 
a vakondhálót lefektetni. Fontos, hogy a tömörítés és ülepítés után kerüljön 
erre sor, mert ha a frissen munkált talajra fektetjük le, előfordulhat, hogy 
idővel a háló veszíthet feszességén, s így a funkcióját nem tudja teljesen 
betölteni. A háló lefektetése után a maradék termőtalajt visszahordhatjuk a 
területre, majd tömörítjük és egyengetjük azt. 

Vetés előtt a területet kezelhetjük gyomirtóval a gyomok visszaszorítása 
érdekében. Amennyiben a vegyszeres kezelés mellett döntünk, a gyomirtás 
után 2 hétig várakozni kell a vetéssel. 

Vegyszermentes megoldást nyújt ebben az esetben is az öntözés. Ennek 
ebben az esetben kettős haszna van, hisz még jobban tömörödik a talaj, 
valamint az esetleges gyommagvak kikelnek, melyeket kelés után eltávolítva 
egy tiszta területet kapunk.

A következő videóban megtekintheted mozgókép formátumban is, 
hogy mik a füvesítés lépései.

A fűvetésre a tavaszi vagy őszi időpontot szokták javasolni. Én is az ősz 
eleji időpontot ajánlanám, meg is mondom miért:

• a melegigényes gyomok fejlődése visszaesik a hűvösebb idő 
beköszöntével,

• az őszi vetés tavaszra már kellően „idős” lesz, hogy a tavaszi 
munkálatokkal gyomirtós kezelést is kapjon, megelőzve a gyom 
megerősödését

• az őszi vetés előtt van időd jól felkészíteni a talajt a vetésre

Az őszi vetés előtt érdemes már júniusban felkészíteni a talajt.  A vetőanyag 
kiválasztását célszerű jól megfontolni, hiszen a keverékekben lévő fűfélék 
rendkívül fontos szerepet játszanak majd a gyep minőségében, kinézetében 
és kezelésében. Ha a kinézet a fontos, használjunk olyan fűmagot, mint 
amilyen például a csenkesz vagy a tippan, melyek a díszítést szolgálják. 
Ne feledjük, hogy a jó minőségű gyep fenntartása több gondozási időt 
vesz igénybe, mint a gyengébb minőségűek esetében, így célravezetőbb 
a perje és a csenkesz keveréke.

Ha tehetjük, válasszunk olyan fűfélét, mely strapabíró, megfelelően sűrű, 
ideális színe van, valamint kevésbé hajlamos a betegségekre.

A vetési arány a kiválasztott keveréktől függően változik, de általában 
35 és 50 g/m1 közötti arányban alkalmazzák. Amennyiben magvetéshez 
kiszóró kocsit használunk, osszuk a fűmagokat legalább kétfelé, mielőtt 
egyenletesen szétszórnánk azokat a felszínen, majd szórjuk merőlegesen 
két irányba, vagy két részletben ugyanabba az irányba. 

II. lépés - magvetés

https://www.youtube.com/watch?v=HS6G4ZKZHSs


III. lépés - gereblyézés IV. lépés - hengerelés, 
öntözésHarmadik lépésként szükségünk lesz lombseprűre (lehetőség szerint 

állítható fejűre), illetve esetenként cirokseprűre. A lombseprű fejét úgy 
kell beállítani, hogy a fejen lévő fogak közötti távolság kb. 1-1,5 cm legyen. 

Ezután a fűmaggal bevetett területet keresztben- hosszában 
átgereblyézzük ezzel a fogsűrűséggel. Nem kell a lombseprűt rányomni a 
talajra, elegendő annak önsúlya.

Negyedik lépésként az egész területet áthengerezzük.

Vetés öntözése: Csak a felső 2-3 cm- es talajréteget kell nedvesen tartani 
kelésig. Naponta 4-5-ször kell öntözni. Rendszeres gondozás mellett 8-10 
nap alatt csírázik a mag.

Kelés után 6-8 hétig annyiszor kell öntözni, hogy a talaj felső 10-15 cm-es 
rétege nedves legyen.

Mikor lehet vetni? Erre a kérdésre három helyes válasz van.
1., Amikor a talaj hőmérséklete +6celsius fokfelett van
2., Augusztus közepétől szeptember közepéig.
3.,Márciustól áprilisig.



V. lépés - utógondozás Különleges vetési módok:
Ha a fű magassága elérte a 40-50 mm-t, elkezdhetjük nyírni, de 
bizonyosodjunk meg arról, hogy legfeljebb a levél 1/3-át távolítjuk el. A 
továbbiakban a növekedés ütemében nyírjuk a gyepet, lassan minimálisra 
csökkentve a vágási magasságot, a gyep sűrűségétől, valamint erősségétől 
függően.

Igény szerint öntözzük, hiszen az öntözés segít a telepítésben, valamint 
megakadályozza, hogy a fiatal fű kiszáradjon. Ha nem esik az eső, és a 
gyep fiatal, akkor gyakori, kis mennyiségű öntözést igényel.

Összességében a mag elvetésével könnyedén telepíthetünk gyepet, 
ha követjük a megfelelő utasításokat. Olcsóbb, mint a gyepszőnyeg 
alkalmazása, de a telepítés és a fejlődés sokkal több időt vesz igénybe.

Gyepszellőztetés: 
A tavaszi munkák egyik fontos eleme a talajszellőztetés. Azért van rá 
szükség, mert a mindennapos igénybevétel és természetes tömörödés 
hatására a talaj levegőtlenné válik, emiatt a gyökerek számára is fontos 
oxigén nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre. 

Az erősen tömörödött talajba a csapadék nehezen jut be, a víz gyakran 
lefolyik az öntözött területről. Kisebb gyepfelületekre is érdemes 
gyepszellőztető gépet kölcsönöznünk, nagyobb felületekre pedig 
vásárolnunk. Ezt a munkát érdemes összekapcsolni a komposzt- vagy 
műtrágyaszórással, így a kedvező hatásuk fokozódik.

1. Hidrovetés: 
Vizes szuszpenzióval történő nedves vetés. A szuszpenzió tartalmazza 
az adalékanyagokat (trágya, talajtakaró mulcs, pH szabályzó anyagok, 
fűmag), melyeket víz segítségével juttatunk ki az előkészített területre. 
Ez a vetési mód speciális hidrovető géppel valósítható meg.

2. Gyeptéglázás és gyepszőnyeg takarás:

Előre megnevelt gyeptéglákat, illetve hengerbe feltekert úgynevezett 
gyepszőnyeget is vásárolhatunk füvesítés céljára. Előnye, hogy szinte 
azonnal egy összefüggő dús zöldfelületet kapunk. Talajelőkészítése a 
hintett vetésnél leírtak szerint készül. Ennél a módszernél különös gondot 
kell fordítani a szintmagasságra, hiszen a gyeptégla és a gyepszőnyeg már 
tartalmaz földréteget. Lefektetésük után keresztbe, hosszában és átlósan 
célszerű hengerezést végezni, hogy a talaj és a gyepgyökerei között ne 
maradjon levegő. A gyeptéglák és gyepszőnyegek közötti összeillesztések 
2-3 hét alatt eltűnnek.



Gyepfenntartás:
Jelentős különbségek vannak egy frissen kelt gyepfelület és egy több 
éves gyepfelület fenntartásában.
Hintett vetés esetén a keléstől számított egy évben:
Frissen kelt gyep esetében a legelső kaszálás (fűnyírás) akkor történjen, 
amikor a gyep elérte a 10-12 cm-es magasságot (vetéstől számított 2-3. 
héten). Az első évben kézi kaszálás lenne a legelőnyösebb, mert így a 
gyökerek nem szakadnak el a talajtól. A gyors bokrosodás végett 5 cm-es 
gyepmagasságot hagyjunk.
Amennyiben időnk és energiánk nem teszi lehetővé a kézi kaszálást, úgy a 
fűnyíró késének magasságát állítsuk be 5 cm-es magasságra, s így vágjuk le 
a füvet. A legelső fűnyírás után célszerű egyszer áthengerezni a területet, 
hogy az esetlegesen meglazult gyökereket visszanyomkodhassuk a 
talajba.
A pázsitot 1-2 hetenként igényli a nyírást, míg a gyep csak 3-8 hetenként.

Második évtől kezdve:
Tavasszal minden szemetet, 
ami télen a területre került 
elkell távolítani. A terület 
megtisztítása után az első 
fűnyírásnál 3-4 cm magas 
füvet hagyjunk. Fűnyírás 
végeztével végezzünk 
gyepszellőztetést. 

Ez több szempontból is előnyös, mert:

1. A gyepszellőztető gép kiszedi azokat az elhalt fűszálakat, melyeket a 
fűnyíró nem tudott.

2. A második év tavaszára kellőképpen besűrűsödött a gyep gyökerére 
serkenően hat a gyepszellőztető gép kése általi kismértékű megtépés.

3. A gyepszellőztető gép kése kis lyukakat képez a talajba, melynek így 
jobb lesz a tápanyagfelvétele.

4. Stabilizátoros gyeptelepítés: 
Ez a speciális, úgynevezett 
Verdyol eljárás, melyet 
főként rézsűk megkötésénél 
használnak. A technológiája 
hasonlít a Hidrovetéshez. 
Annyiban különbözik, hogy 
ennél az eljárásnál a fűmag a 
műtrágya és a tőzeg mellet 
tengeri algából kinyert nagy 
ragasztó képességű nátrium 
alginátot tartalmaz.

Textilhulladékból készült természetes anyag tartalmazza a fűmagot. 
Két nemezréteg között van a fűmagkeverék, a műtrágya, valamint a 
vízmegkötő és raktározó elem. Talajelőkészítés után az öntözés hatására 
kikel a lefektetett geotextíliából a fű.



VIGYÁZAT! 
Óvatosan kell a gyepszellőztető gépet használni olyan területen, ahol 
automata öntözőrendszer van beépítve, mivel a gyepszellőztető kése 
kárt tehet a csövekben illetve a szórófejekben. Gyepszellőztetés után 
adjunk indító trágyázást a gyepnek! Erre a célra a komplex műtrágyák 
tökéletesek. N:P:K – 15- 15-15 kerti műtrágya. Áprilistól Júniusig 10 g 
nitrogén juttatható ki négyzetméterenként. November- Decemberben 
60-80 g műtrágya adható négyzetméterenként.

Minden elemnek kulcsfontosságú szerepe van az egészséges fejlődés 
szempontjából.
N (Nitrogén) a zöldtömegért, vagy is a növekedésért felel.
P (Foszfor) gyökérképző és virágzás serkentő hatású.
K (Kálium) a szárerősségért felel.

Öntözés: Fontos, hogy jó minőségű öntözővizet használjunk erre a célra. 
A pázsit 200-250 mm vizet igényel, míg a gyep csak 100-150 mm- tert 
évente. Nyáron intenzív öntözést igényel. Növekedése ekkor lassabb, mint 
tavasszal, tehát vágni is ritkábban kell. A fűnyírást ősz végéig végezhetjük. 
Ősszel a nyirkos idő végett könnyebben felszaporodhatnak a gombák. Már 
augusztus végétől az öntözést úgy időzítsük, hogy éjszakára ne maradjon 
vizes a gyep. Őszi gyepszellőztetés ajánlott, mely után Kálium túlsúlyos 
tápoldattal kiválóan fel lehet készíteni a gyepet a télre.

Fontos, hogy télen a hó alatt 4-5 cm-nél magasabb gyep ne maradjon, 
mert berothadhat. Felfagyás esetén tömörítés szükséges. A tavaszra 
megritkult gyepnél felülvetést kell alkalmazni. Ez 50% magmennyiség 
felülvetését jelenti.

Év közbeni mohásodás: Tömörödött, savanyú kémhatású talajon gyakran 
jelenik meg. Gyepszellőztetéssel visszaszorítható a moha. Mohás területen 
mérsékelt öntözés ajánlott. Minden fűnyírás után célszerű átgereblyézni 
a területet. Egyéb ideiglenes megoldást jelenthet a vegyszeres kezelés 
úgynevezett Vaskális kezelés, és a Mohastoppal történő kezelés.
Gyomosodás: Az egy és kétnyári gyomok a rendszeres nyírás hatására 

visszaszorulnak. Kézi gyomirtás is megoldást jelent főként friss 
gyepfelületnél. Sűrű gyep esetén kémiai megoldás is alkalmazható 
Gyomstop kétszikű gyomirtóval. Hatásos módszer, azonban annyi 
hátránya van, hogy az egyszikű gyomokat nem irtja ki.

Sárgulás: Tápanyaghiány egyik tünete is lehet. Oka lehet a túl sok víz 
hatására kialakult pangó víz a területen. Sárgulásra adhat okot még a túl 
kevés, rendszertelen öntözés valamint a tömörödött talaj.
Száradó fűvég: A jelenség már közvetlen fűnyírás után tapasztalható, 
amikor a nagy és sűrű fűszálakat a fűnyíró nem vágja, hanem szakítja, 
úgynevezetten „keni”. Az eredmény a fűszálak végeinek elszáradása. 
Ennek megelőzésére fontos, hogy minden fűnyírás előtt megélezzük a 
kést.
Növényvédelem: Pajor, drótféreg, levéltetvek, hópenész rozsda, 
lisztharmat.
Az egyes zöldfelület létesítési módok után segítséget nyújtunk az egyes 
keverékek választásában is. Minden módról írtunk tájékoztatást, viszont 
a hintett vetést alkalmazza 99%-ban mindeni, ezért ezt a részét tartjuk 
fontosnak megosztani veled.

Először is, hogy jött szóba, hogy gyepesítjük birtokunkat? 
A gyep népszerűsége a XVII. század elején terjedt el a kertekben és 
közösségi tereken. Ez idő tájt született meg a tipikus „angol gyep”. 
Az angol gyep az arisztokrácia és a társadalmi státusz jelképe lett, azt 
mutatta, hogy tulajdonosuk megengedheti magának, hogy olyan földet 
birtokoljon, amelyet nem használnak arra, hogy építsenek rá vagy 
élelmiszert termeljenek rajta.
Az 1830-as években feltalálták a fűnyírót, így a gyep egyre szélesebb 
körben kezdett elterjedni, valamint a sportokban is megjelent.
A széles körű alkalmazásának köszönhetően született meg a fentebb 
említett három alapcsoport. Az igénybevételhez hozzárendelt 
megfelelő csoporttal álmaink zöldfelületeit hozhatjuk létre. A vásárolt 
gyepszőnyeghez hasonló, minőségi gyepszőnyeget megfelelő talajjal, 
minőségi fűmaggal és tápanyagokkal, rendszeres és egyenletes öntözéssel 
és gyakori fűnyírással lehet elérni.

A fúmagkeverékekról



A gyepünket alkotó fűmagok közé tartozik meglepő módon a búza, a 
tarack, de még a bambusz is. Ezek mind a perjefélék családjába tartoznak. 
Ahogyan ezeknek a pázsitfűféléknek eltérő tulajdonságaik vannak, úgy a 
kertünk gyepjét alkotó fűtakaró is eltérő tulajdonságú fűfajokból áll. Van, 
amelyik kevesebb öntözést igényel, van, amelyik az árnyékot viseli jobban, 
van, amelyik a taposást jól tűri, van, amelyiknek tarackosodik a gyökere.
 Minden fűmagkeveréket úgy állítanak össze, hogy legyen benne védőfű, 
illetve vezérfű. Pontosan az eltérő tulajdonságait használják ki az egyes 
fűfajtáknak, s ezt tudva keverik össze a magokat különböző százalékos 
összetételben.
Védőfű: Gyors növekedésűek, nem tarackolnak. 

Vezérfű: Tarackos növekedésű, lassú fejlődésűek. 3-4 év múlva hálózzák 
be a területet.

Bokros növekedésű védőfüvek: 
- Lolium perenne- Angol perje
- Lolium multiflorum- Olaszperje
- Festuca rubra ssp. fallax- Vörös csenkesz
- Festuca sulcata- Barázdált csenkesz
- Festuca heterophylla- Különböző levelű csenkesz
- Festuca vaginata- Magyar csenkesz
- Festuca pseudovina- Sovány csenkesz
- Puccinellia distans- Mézpázsit
- Bromus erectus- Sudár rozsnok

Tarackoló vezérfüvek: 
- Agrostis tenuis- Tippan
- Agrostis stolenifera- Fehér tippan
- Cynodon dactylon- Csillagpázsit
- Bromus inermis- Árva rozsnok
- Poa pratensis ssp. angustifolia- Réti perje
- Poa trivialis- Sovány perje
- Festuca rubra varietas genuina- Csenkesz

Azért van szükség a védőfüveket vezérfüvekkel keverni az egyes 
fűmagkeverékekben, mert a vezérfű nevéből adódóan (vezér) előbb 
kikel, s a vezérfüvek számára kedvező körülményeket (párás mikroklíma, 
árnyékol) teremt. 

Ezen széles védő és vezérfű listából a leggyakrabban az alábbi 4 fűfajtát 
alkalmazzák a keverékekben:

A négy leggyakoribb fűmag összetevő rövid bemutatása:

Angol perje - „Lolium perenne”
Az egyik legelterjedtebb fűfajta Nyugat-Európában, a legelők jellegzetes 
faja. Jól tűri a taposást, zömök pázsitot alkot, ezért igen sokoldalúan 
használható. Parkok és kertek pázsitjának meghatározó összetevője. 
Az angol perje fényes, sötétzöld, laza, bokros növekedésű évelő fű. 
Vezérfűként jelenik meg, ezután jól bokrosodik, de a későbbiekben laza 
bokrú aljfűvé válik. Fényigényes fajta, nem tűri az alacsony tartást és nagy 
vízigénnyel valamint tápanyag igénnyel kell számolnunk.

Réti perje – „Poa pratensis”
A legelőkön és kaszálón egyaránt gyakran előforduló Tarackos, évelő 
aljfű. A réti perje jól bírja a legeltetést, a rágást valamint a tiprást, de 
alkalmazható erózió elleni védekezésben is. Tápanyag és vízigénye kisebb, 
mint az angol perjéé. Hátránya, hogy lassan kel és fejlődik ki. Árnyékban 
hajlamos a ritkulásra, ezért vörös csenkesszel szokták keverni.

Vörös csenkesz –”Festuca rubra”
A homokos és vályogtalajokon fordul elő elsősorban, az északi lejtőkön 
található meg a természetes gyepben. Tarackos aljfű a rágást, tiprást és 
a legeltetést nagyon jól bírja. Az árnyékos északi lejtésű domboldalak 
jellegzetes növénye.
Nagyon jó tulajdonsága, hogy hosszú ideig megél egy helyben, a 
tarackjával állandóan fel tud újulni. Nagyon jól tűri a szárazságot, de az 
öntözést meghálálja. Különösen a száraz fekvésű, nehezen öntözhető 
területek gyepesítésére alkalmas. 

Nádképű csenkesz- „Festuca arundinacea”
Eredetileg széles levélzetű fajta, de a nemesítésnek hála ma már sokkal 
vékonyabb, finomabb levélszerkezetű. Mélyre hatoló gyökérzet jellemzi, 
jól bírja a nyári száraz időszakot, kevés öntözéssel is kiváló minőségű 
pázsitot alkot. Jól tűri a nyírást, a terhelés, taposás nem teszi tönkre. 
Igazi túlélő fajta, kevés törődést igényel. Tápanyag igénye átlagosnak 
mondható, az „igénytelenebb” fajták közé sorolható. 



A legtöbb fűmagkeverékben 3-4 faj fűmagjai találhatóak meg.
Vannak kimérős fűmagok, de vannak előrecsomagolt fűmagok is. A címkén 
az összetétel hasonló lehet, de az ár eltérő lehet. Ennek az az oka, hogy 
erre szakosodott cég tovább nemesítette ezeket a fajokat, ezzel javítva 
bizonyos tulajdonságaikat. 

A magasabb minőség persze sokszor magasabb árral is párosul. Cserébe 
azonban sokszor bőven 90% feletti a csírázási arányuk, már keléskor is 
gyönyörű színük és állaguk van.

Megfelelő gondozás mellett viszonylag rövid idő alatt elérik a 
gyepszőnyegszerű küllemet. Éppen ezért érdemes minőségi fűmagot 
vásárolunk. A ZKI fűmagkeverékei például kiváló minőséget garantálnak.

Tipp: Utánvetéshez az egyenletes, gyönyörű pázsit érdekében egy adott 
fűmagkeveréket válasszunk ki, és lehetőleg mindig ezt használjuk pótlásra! 
A foltok pótlására minden esetben ugyanazt a típust vessük el a tavaszi 
vagy őszi utánvetéskor. Így tudjuk elérni, hogy mindenhol ugyanolyan 
gyorsan növő, ugyanolyan színű fűszálak nőjenek. Ellenkező esetben a 
szép gyepünk előbb-utóbb foltos, keszekusza látványt fog nyújtani.

Ezen tudásanyag útjait járva kívánjuk álmaid kertjének beteljesülését! 
Az egyes munkálatokhoz pedig nagyon jó munkát kívánunk!



Miért érdemes online
gazdabolttól vásárolni?

Kényelem
A legtöbben a kényelmet emelik ki, amikor netes vásárlásról van szó. Nem kell órákat BKV-n utazni, 
nem kell dugóban ülni, egyszerűen és kényelmesen a fotelből meg tudod rendelni a terméket.

Gyorsaság
Tévhitek keringenek a neten, hogy sokat kell várni a weben megrendelt termékekre. Ez egy megbízható 
webáruháznál nem fordulhat elő. A legtöbb webáruház 24-48 órán belül szállít, ha az áru raktáron van.
Amennyiben nincs raktáron, az áru kiszállításáról külön értesítenek, de általánosságban elmondható, 
hogy 4-5 munkanapon belül ki tudják szállítani a megrendelt terméket. 

Olcsó
Kegyetlen harc folyik a kereskedők között az online terepen is, így nem tehetik meg, hogy irreális áron 
értékesítsék a terméket. Elég csak egy bemutató boltot üzemeltetni, a raktár termékeit külön raktárban 
tudják tárolni, aminek a fenntartási díja jóval kedvezőbb, így végeredményben az eladásra szánt termék 
is olcsóbb tud lenni.

Biztonságos
Egy nagy múltra visszatekintő, lekövethető, sok pozitív véleménnyel rendelkező boltból történő vásár-
lás teljesen biztonságos. Nem éri meg kockáztatni a bolt hírnevét, hiszen a negatív tapasztalat futó-
tűzszerűen terjed szét az interneten. Figyelj még arra, hogy legyen a webáruház mögött fizikai bolt is. 

Nagyobb választék
A magas polcbérleti díjak miatt az offline áruházak tulajdonosainak jól meg kell gondolniuk, milyen 
termékeknek adnak helyet üzletükben. Mivel egy webáruház „virtuális polcainak” szinte semmilyen 
költsége sincs, ezért sokkal nagyobb választékot kínálhat a vevőknek.

A kiskunlacházi és a dömsödi boltjukban, akár személyesen is átvehető, de érdemesebb kiszállítással 
kérni, ez a legkényelmesebb módja a termék célba juttatásának.

Ezzel a kuponnal a következő vásárlásod alkalmával, 
10.000 Ft feletti rendelés esetén INGYEN kiszállítjuk a csomagodat. (kiscsomag esetén 40 kg-ig)

KUPONKÓD: Y4UAS4U9


